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V Olomouci a Brně, 11. ledna 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jménem výboru České společnosti pro religionistiku, o.s., dále ČSR, bychom Vám rádi
poděkovali za podporu této vědecké společnosti a informovali Vás o činnosti, kterou vyvíjela
v roce 2016.
ČSR úspěšně pokračuje ve vydávání odborného časopisu Religio: Revue pro
religionistiku. První číslo již vyšlo (elektronicky je k dispozici na adrese
http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/124610), druhé je plánováno na březen. Jak
víte, Religio je od ročníku 19 (2011) zařazeno do plnotextové databáze Academic Search
Complete (EBSCO) a citační databáze Scopus (Elsevier). Všechna čísla od založení časopisu
jsou na základě rozhodnutí výboru ČSR volně dostupná rovněž v Digitální knihovně FF MU
(viz adresu výše).
Pokračuje také provoz webu ČSR na adrese http://www.casr.cz/, jehož jednotlivé
oddíly, včetně oddílu Archiv, spolu s výročními zprávami nahradily někdejší tištěné bulletiny
a přinášejí mimo jiné výhodu větší flexibility a možnost průběžných aktualizací. Připomínáme
také e-mailové adresy související s chodem ČSR: csr@phil.muni.cz (oficiální e-mail ČSR,
vyřizuje stávající tajemník) a religio@phil.muni.cz (e-mail redakce časopisu Religio, vyřizuje
výkonný redaktor).
V roce 2016 pokračovala přednášková činnost ČSR. ČSR přijala záštitu nad celkem
čtyřmi přednáškami nebo prezentacemi knih:
1) 2016, 4. 4., Brno: Představení knihy Radka Kundta (Masarykova univerzita),
Contemporary Evolutionary Theories of Culture and the Study of Religion s diskusí.
2) 2016, 22. 3., Brno: Bernadett Bigalke (Universität Leipzig), Alternative Social Networks:
Esotericism and Life Reform in Germany around 1900.
3) 2016, 7. 3., Brno: Představení knihy Studying Religions with the Iron Curtain Closed and
Opened (eds. Tomáš Bubík a Henryk Hoffmann) s diskusí.
4) 2016, 23. 2., Brno: Nimrod Luz (The Western Galilee College, Department of Sociology
and Anthropology), Enchanted Places on the Margins of the Modern State: Reflections on a
Research Project.
ČSR spolupořádala workshop „Paganism and Politics: Neo-Pagan and Native Faith
Movements in Central and Eastern Europe“, jenž se uskutečnil ve dnech 3.-6. června 2016
v Brně, a konferenci „Náboženství a spiritualita z pohledu současné religionistiky“, která se
konala v Olomouci ve dnech 6.-7. října 2016.
Vícero členů ČSR se na přelomu června a července zúčastnilo výroční konference
Evropské společnosti pro religionistiku (EASR) v Helsinkách. Letošní konference EASR se
koná v Lovani.

Věříme, že ČSR i nadále zachováte podporu. Dovolujeme si Vás požádat o zaplacení
členského příspěvku za rok 2016, pokud jste tak dosud neučinili, případně také o zaplacení
dlužných příspěvků za roky předchozí. Běžný členský příspěvek činí 400 Kč, studentský a
důchodcovský příspěvek 200 Kč. Příspěvek zahrnuje předplatné časopisu Religio (zaplacení
příspěvku za rok 2017 Vám zajistí zaslání výtisku obou čísel časopisu Religio za rok 2017,
doplacení případného zatím neuhrazeného příspěvku za rok 2016 Vám zajistí zaslání obou
čísel za rok 2016).
Členský příspěvek je možno uhradit složenkou nebo bezhotovostním převodem. Číslo
účtu ČSR u pobočky Komerční banky Brno-město je 60332621/0100. Do příslušného řádku
uveďte své jméno a příjmení, které umožní spolehlivou identifikaci uhrazeného členského
příspěvku. Prosíme Vás o uhrazení členských příspěvků do 15. února 2017. S případnými
dotazy se prosím obracejte na hospodáře společnosti, dr. Aleše Chalupu
(chalupa@phil.muni.cz).
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